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กาารเลี้ยงไกก่พื้นเมืองประดู
อ
หางดํ
ห่ า
งานศึศึกษาและพัฒนาปศุ
ฒ
สัตว์ ศูนย์ศึกษากาารพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนืนื่องมาจากพรระราชดําริ

ั่ว
ไก่พื้นเมืองมีเลี้ยงกันอยู่ทวไปในชนบท
มีลกั ษณะกาารเลี้ยงเพื่อเป็น
อาหารในนครัวเรือนแลละการกีฬา ส่สวนมากเลี้ยงเเพื่อเป็นอาชีพเสริ
พ มรายได้ ไก่
ไ
พื้นเมืองงมีหลากหลายยสายพันธุ์ แตต่ละพันธุ์ก็จะมีมีจุดเด่นเป็นคุคณสมบัติต่างกัน
อ
มารถเจริญเติติบโต และขยายพันธุ์ได้ดีใน
แต่มีควาามต้านทานต่อโรคแมลงสา
สภาพกาารเลี้ยงดูของเเกษตรกรรายย่อยทั่วไป เนืนื้อไก่พื้นเมืองมีรสชาติดีเป็นที
น ่
นิยมกันแแพร่หลายจึงเหมาะที
เ
่จะอนนุรักษ์และพัฒฒนาการใช้ประะโยชน์อย่างยััง่ ยืน

ประโโยชน์ที่ได้จากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
นในครัวเรือนนได้ตลอดปีได้้ทั้งเนื้อและไขข่
1. ไก่เป็นอาหารโปรตี
น
2. เลี้ยงไไก่เป็นอาชีพเสสริม สร้างรายยได้เสริมให้ครัวเรือน
3. มูลไก่นํนามาทําปุ๋ยชีวภาพได้
ว
ดี
4. มูลไก่ใช้
ใ ผสมเป็นอาาหารข้นให้วัวกินได้
5. ไก่ช่วยกํ
ย าจัดหญ้าและแมลงในดิน เช่น ปลวก มด ตัวอ่อน
แมลลงศัตรูพืชในสววนได้ดี
6. เศษอาาหาร และพืชผั
ช กเหลือใช้ตา่างๆ นํามาเลียงไก่
ย้ ได้
7. สร้างนินิสัยให้รักการรทํางาน ทํางาานเป็น สู้งาน และอยากทํางาน
ง
คุณสสมบัติที่ดขี องงไก่พื้นเมือง
1. เลี้ยงง่ง่าย อดทนต่อโรคแมลงในท้
โ
ท้องถิ่นได้ดี
2. ฟักไข่และเลี้ยงลูกเอองได้
3. เนื้อไกก่มีรสชาติดี เนืนื้อแน่น มีมันนน้อย
4. ราคาดีดีทั้งตัวผู้และตตัวเมีย ประมาาณ กิโลกรัมละ
ล 60 - 70 บาท
บ
หรือจําหน่ายเป็นไก่
ไ ชน สามารถทําเป็นอาชีพพได้
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ไก่พื้นเมืองพันธุประดู
ป์
ห่ างดํา
อ ่มีทั่วทุกภาค นิยมเลี้ยงเป็นไก่ชนและะกินเนื้อ ปัจจุ บันศูนย์วิจัยบํบารุงพันธุ์สัตว์
เป็นไก่พื้นเมืองที
เชียงงใหม่ ได้รวบรรวมพันธุ์เฉพาะที่มีทางภาคเหนือ และทําการผสมพั
า
นธุธ์จนได้สายพันนธุ์ที่คงที่แล้ว และเหมาะ
สําหรับเกษตรกรภภาคเหนือ

ลักษณะภภายนอก เพศศผู้ มีสหี น้าแดดง
ขน
สร้อยคอ-หลังสีแดงเข้
ด ม ขนลําตัว ขนหาง แแข้ง ปากสีดาํ สีผิวหนังขาวอมเหลือง สี ตาเหลืองอมมน้ําตาล และ
หงอนเป็นหงอนถััว่
สําหรับในนเพศเมีย ลักษณะทั
ก
ว่ ไปคล้ายกับไก่เพศศผู้ มีที่แตกต่างกับไก่เพศผูผู้ คือไม่มีขนสร้ร้อยคอ ส่วน
เปลืออกไข่มีสีนวลใให้ไข่ 130 – 180
1 ฟองต่อปี น้ําหนักไก่ทีท่จี ําหน่ายที่อายุ
า 3 เดือน เพพศผู้ 1.2 – 1.4 กิโลกรัม เพพศ
เมีย 0.9 – 1.1 กิโลกรั
โ ม โตเต็มที
ม ่เมื่ออายุ 1 ปี เพศผู้ หนันัก 2.8 – 3.5 กิโลกรัม เพศศเมีย หนัก 2..3 – 3 กิโลกรัรัม
การเตรียมสถานทีที่และคอกไก่
1. สถานที่ตั้ง การเลือกทําเลการเลี้ยงควรอยู่บนทที่ดอน น้ําท่วมไม่
ม ถึง
2. คอกไกก่ มีหลังคากันแดดกั
น
นฝน สสามารถป้องกักันศัตรูต่างๆ
3. พื้นคออก อาจรองพืนด้
น้ วยแกลบ ขี้เลื่อย หรือฟางแห้
ฟ ง
4. ในคอกไก่ควรมีรังไขข่ให้เพียงพอ
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การเลี้ยงดูไก่พื้นเมื
เ อง
1. การเเลี้ยงดูแม่ไก่และลู
แ กไก่
1.1 เมื่อลูกไกก่ออกจากไข่หหมดแล้วให้ย้ายทัง้ แม่ไก่และะลูกไก่มาขังไว้ว้ในสุ่มหรือกรรงบนพื้นที่แห้งแม่
ไก่จะะเลี้ยงดูเอง โดดยมีรางน้ํา ราางอาหารสําหหรับใส่รํา ปลายข้าว หรือเศษข้าวสุกให้ลกู กไก่กิน
1.2 เมื่อลูกไกก่อายุประมาณ
ณ 2 อาทิตย์์ปล่อยลูกไก่ไปหากิ
ป นกับแม่ม่ไก่ โดยธรรมชาติแม่ไก่จะ
ณ 1-2 เดือน จึงจะแยกจากกลูกเพื่อผสมพพันธุ์วางไข่ใหมม่
เลี้ยงงลูก ประมาณ
1.3 ถ้าหากต้้องการให้แม่ไไก่วางไข่ต่อไปปเร็วขึ้น เมื่อเลีลีย้ งลูกได้ 2 ออาทิตย์ ให้แยกกลูกออกจากแแม่
นําไปปเลี้ยงไว้ในกรรงต่างหาก ส่วนแม่
ว ไก่นําไปแช่น้ําเย็นจัดแล้
แ วขังกลางแแดด 2-3 วัน แแม่ไก่จะเริ่มกินอาหารและ
น
วางไไข่
1.4 ถ้ามีไก่รนุ่ อายุ 3-4 เดืดือนจํานวนมาากๆ ควรให้กนอาหารผสมอ
ิน
อย่างเต็มที่ประมาณ
ร
1
เดือน ไก่จะอ้วน ขาว
ข ขายได้ราคาดี
า

อาหหารและการใหห้อาหารไก่พนเมื
นื้ อง
อาหารไกก่แรกเกิดจนถึงอายุ
ง 21 วัน ใช้อาหารไก่เล็กโปรตีน 199 % หรือส่ววนใหญ่จะปล่ล่อยให้หากินเออง
โดยธธรรมชาติ ซึ่งจะหาได้
จ
ในท้องถิ
อ ่น เช่น ข้าววเปลือก ข้าวโโพด เศษอาหหารที่เหลือ เพืพื่ อลดต้นทุน ควรมี
ค การเสริม
อาหารให้ได้ครบททุกหมู่ ดังนี้
- อาหารปประเภทโปรตีน ได้จาก แมมลง ปลวก ไส้
ไ เดือน ปลาป่น เพื่อสร้าง ขน เล็บ เลือด
อ เนื้อ และหหนัง
- อาหารปประเภทคาร์โบไฮเดรท
บ
ได้จาก รํา ปลายขข้าว ข้าวโพด ข้าวเปลือก กกากมันสําปะหหลัง เพื่อให้ความ
ว
อบอุอุ่น สร้างกําลัง ในการ เดิน วิ่ง
- อาหารปประเภทไขมัน ได้จาก กากถัถั่วเหลือง กากมะพร้าว ไขสัตว์ กากงาเมมล็ดถั่ว
- อาหารปประเภทแร่ธาตตุ ได้จากเปลือกหอยป่น กระดู
ก กป่น เปลืลือกไข่
- อาหารปประเภทวิตามิน ได้จาก หญ้ญ้าสด ใบกระถิถิน ข้าวโพด รํําข้าว ปลาป่น พืชผักต่างๆๆ เป็นสารอาหหาร
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงต้านทานโรค
า
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การสสุขาภิบาลแลละหลักการป้องกั
อ นรักษาโรรคไก่พื้นเมือง
1. ป้องกันไม่
น ให้ร่างกายยอ่อนแอหรือททําให้สัตว์แข็งแรงโดย
ง
1.1 ให้กินอาหหารดี
1.2 ให้มีโรงเเรียนหรือคอกกทีอ่ ยู่ดี
1.3 กําจัดพยยาธิทั้งภายนออกและภายในน
1.4 ป้องกันสัสตว์ใหญ่รังแกกสัตว์เล็ก
2. ป้องกันไม่
น ให้เชื้อโรคคเข้าสู่ร่างกายยสัตว์
2.1 บริเวณคคอกสัตว์ควรมีมีรั้วมิดชิดเพือป้
อ่ องกันศัตรูและบุ
แ คคลภายยนอก
2.2 พื้นคอกสัตว์ควรสะอาาด มีการพ่นยาฆ่
ย าเชื้อก่อนและหลังนําสั ัตว์เข้าขออก
2.3 ภาชนะทีที่ใส่น้ําและที่ใให้อาหารต้องสะอาดอยู่เสมมอ
2.4 การนําสัตว์ภายนอกเเข้ามาเลี้ยง คววรแยกขังไว้กอน
่ 10-15 วันนเพื่อสังเกตอาการ
2.5 ไม่ควรซืซื้อสัตว์จากฟาาร์มที่เป็นโรคมมาเลีย้ ง
2.6 ฉีดวัคซีนป้
น องกันโรคตตามโปรแกรม
2.7 ถ้าไก่เริมป่
ม่ วยหรือตายย ควรรีบ กําจัดซากโดยการเผาหรือฝัง
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โรคที่สาํ คัญในไก่พื้นเมือง
1. โรคนิวคาสเซิล
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนมากไก่ติดโรคทางการการหายใจ น้ํา และอาหาร
อาการ ถ้าเป็นชนิดรุนแรงไก่ตายทันทีเป็นจํานวนมาก หากเป็นเรื้อรังมักจะแสดงอาการทางระบบ
หายใจ ไอ จาม ซึม เบื่ออาหาร อุจจาระเหลวสีขาว-เขียว ไก่ที่หายป่วยแสดงอาการทางประสาท อัตราการ
เป็นคอบิดเบี้ยว จะเป็นตัวอมโรคแพร่กระจายโรคในฝูงได้
การรักษา ไม่มี
การป้องกัน ทําวัคซีนป้องกันโรคตามกําหนด กําจัดสัตว์ป่วยและสัตว์ตาย โดยการเผาหรือฝัง
2. โรคฝีดาษไก่
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส โดยมียุงเป็นพาหะนําโรคนี้
อาการ ชนิดแห้ง เกิดตุ่มฝี ใบหน้า หงอน และที่ขา ชนิดเปียก จะพบตุ่มฝีบริเวณหลอดอาหาร แพดาน
ปาก ริมฝีปากด้านใน ทําให้กนิ อาหารลําบาก
การป้องกัน
1. ป้องกันยุงกัดลูกไก่ โดยนําไปขังในกรงกันมุ้งตาข่ายกันยุง จุดยากันยุง หรือเปิดไปตอน
กลางคืน
2. ตัดตุ่มฝีออก ทายาทิงเจอร์ไอโอดีน
3. ทําวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ โดยการปลูกฝีที่ปีกไก่ เมือ่ อายุ 14วัน
3. โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส สภาพที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ร่างกายสัตวจะอ่อนแอแล้วเป็นโรค
เช่น อากาศหนาวจัด ร้อนจัด หรือการเปลี่ยนฤดู กลิ่นมูลไก่ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทําให้ไก่เป็นโรคนี้
ง่าย
อาการ ไก่ป่วยจะแสดงอาการเป็นหวัด อ้าปากหายใจและมีเสียงดัง กินอาหารน้อยลง ขนยุ่ง ในไก่ไข่
พบว่าลักษณะของเปลือกไข่จะผิดปกติ โดยมีผิวขรุขระไม่เรียบ
การป้องกัน โรงเรือนควรมีผ้าใบสําหรับป้องกันลมโกรกและละอองฝน แต่ต้องระบายอากาศได้ดี เปลี่ยน
วัสดุรองพื้นพร้อมพ่นยาฆาเชื้อ การทําวัคซีนป้องกันโรคหลอกลมอักเสบเมื่อลูกไก่อายุ 7-14 วัน และซ้ําทุก 3
เดือน
4.โรคอหิวาต์
สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พบในไก่และเป็ด
อาการ ชนิดรุนแรง ไก่ป่วยและตายอย่างรวดเร็ว ชนิดเรื้อรัง ไก่จะแสดงอาการนอนหมอบ น้ําไหลออก
ปาก หน้าคล้ําท้องร่วงสีขาวเหลือง สามารถรักษาให้หายได้ ไก่ที่ตายเมื่อผ่าซากจะพบว่าผิวตับมีสีขาวซีด
การป้องกัน
1. ทําความสะอาดภายในเล้าเป็นประจํา
2. ละลายยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อในน้ํา ให้กนิ 3-5 วัน
3.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเมื่ออายุ 1 เดือนครึ่ง และซ้ําทุก 3 เดือน
การรักษา ให้ยาปฏิชีวนะเช่น ซัลฟาเมท แกลิโอมัยซิน คลอเตตร้าไซคลิน ละลายน้ําให้กิน หรือฉีดยา
ออกซี่เตตร้าไซคลินเข้ากล้าม ตัวละ 1-2 ซีซี. ติดต่อกัน 3
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ตารางการให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดของไก่
ชนิดของวัคซีน

อายุไก่

วิธีใช้

ขนาดของ
วัคซีนที่ใช้

ระยะคุ้มกันโรค

นิวคลาสเซิล
(ชนิดหยอดจมูก)

1-7 วัน

หยอดจมูก

1-2 หยด

นิวคลาสเซิล

21 วัน

หยอดจมูก

1-2 หยด

3 เดือน

ใช้เข็มคู่แทงปีก

1 ครั้ง

6 เดือน

7 วัน
ใช้เข็มคู่แทงปีก
ตั้งแต่ 1
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
เดือน

1 ครั้ง

1 ปี

1 ซีซี.

3 เดือน ฉีดซ้ําทุก 3 เดือน

1-2 หยด

3 เดือน ฉีดซ้ําทุก 3 เดือน
ห้ามใช้วัคซีนนีพ้ ร้อมกับ
วัคซีน นิวคลาสเซิล ควรใช้
วัคซีนชนิดนี้ห่างกัน
ไม่น้อยกว่า 1 อาทิตย์

นิวคลาสเซิล
(ชนิดแทงปีก)
ฝีดาษไก่
อหิวาต์ไก่

หลอดลมอักเสบ

14 วัน

หยอดจมูก

ควรทําครั้งที่ 2 เมื่อ
ไก่อายุ 21 วัน
ทําวัคซีนนิวคลาสเซิล
ชนิดแทงปีกอีกครั้งเมื่อ
ไก่อายุ 3 เดือน

ที่มา : คําแนะนําการเลี้ยงและการควบคุมโรคไก่พื้นเมือง, 2530 , กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การพิจารณาความสําเร็จในอาชีพการเลีย้ งไก่พื้นเมือง
การที่จะพิจารณาว่าผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองประสบความสําเร็จหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่ว่าผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองนั้น
เลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริม หรือเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก ถ้าผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม จะพิจารณาว่า
เลี้ยงไก่พื้นเมืองแล้วไก่พื้นเมืองเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีหรือไม่ไก่พื้นเมืองไม่ตายจากโรคระบาด แต่ถา้ เลี้ยงเป็นอาชีพ
หลักนอกจากจะพิจารณาว่าเลี้ยงไก่พื้นเมืองแล้วได้ผลผลิตดี ปัจจัยสําคัญที่จะชี้ขาด คือกําไร - ขาดทุน ถ้าผู้ที่เลี้ยง
ไก่พื้นเมืองแล้ว จําหน่ายได้กําไรก็แสดงว่าประสบผลสําเร็จทั้งในด้านการผลิตและการตลาด กล่าวคือ "สามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้ต่ํากว่าราคาขาย"

7

การคํานวณต้นทุนการขุนไก่พื้นเมืองประดู่หางดํา
ต้นทุนการผลิตต่อลูกไก่ 1 ตัว เวลา 4 เดือน นน. 1.2 กก. (ควรเลี้ยงอย่างน้อย 100 ตัว จึงจะคุ้มค่าการลงทุนดูแล)
ค่าลูกไก่
20
บาท/ตัว
ค่าอาหาร
50
บาท/ตัว
ค่าแรงงาน
2.34 บาท/ตัว
ค่าน้ํา+ค่าไฟ
0.58 บาท/ตัว
ค่าวัสดุอุปกรณ์โรงเรือน
1.08 บาท/ตัว
รวมต้นทุน
74
บาท/ตัว
ราคาขายไก่เป็นกก.ละ 80 บ. x 1.2 กก.
96 บาท
ดังนั้น จะมีกาํ ไรตัวละ 96 – 74
22 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“การเลี้ยงไก่พื้นเมือง” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ : 3 ธันวาคม 2551

